
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 นางเกษร  ทองค า  ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ด าเนิน
กิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน โดยหลังจากแต่งงานแล้ว ได้ย้าย
มาตั้งครอบครัวที่หมู่ที่ 13 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง อาชีพในขณะนั้น คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปลูกยางพารา จ านวน 28 ไร่ เลี้ยงโคพ้ืนเมือง โคชน ปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ จ านวน 9 ไร่ และพ้ืนที่ข้างบ้านจ านวน 8 ไร่ ได้ปลูกไม้ผล 
(เงาะ มังคุด ลางสาด มะพร้าว) แบบผสมผสานประมาณ 2 ไร่ 
พ้ืนที่ที่เหลือใช้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
 ปัจจุบัน มี พ้ืนที่ท าเกษตรอินทรีย์  จ านวน 5.75 ไร่ 
จ านวน 10 ชนิดพืช ประกอบด้วย กล้วยหอมทอง พริก 
ถั่วฝักยาว เสาวรส อ้อย พริกไทย เรียน มังคุด เงาะ และ
ผักกาดขาว มีแรงงานในครอบครัว จ านวนน 4 คน และใช้ศูนย์

เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน  เป็นโรงเรียนเกษตรกรกลุ่ม
ผู้ท าเกษตรอินทรีย์บ้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรด้วยกัน เป็นสถานที่ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเกษตรและนโยบายการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ ให้กับเกษตรกร ตลอดจนเป็นสถานที่
จ าหน่ายผลผลิตโดยตรงให้กับเกษตรกรที่เข้ามาในสวน 
 จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  ดังนี้ 
 1. การผลิตพืชปลอดภัยการผลิตพืชอินทรีย์ ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
(Organic Thailand)  
 2. การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
 3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ฐานเรียนรู้  ดังนี้ 
 1. การเกษตรแบบผสมผสาน/การผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์ ด าเนินกิจกรรมการปลูกพืช 
ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ และการท าประมง 

ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 
ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 

ประวัติความเป็นมา 
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 2. การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ/จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การผลิตปุ๋ยหมักจากปุ๋ยมูลสัตว์
ที่เลี้ยง การผลิตน้ าหมักชีวภาพ จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฮอร์โมนไข่ไก่ เพ่ือใช้ในระบบ
เกษตรอินทรีย ์
 3. การเพาะขยายแหนแดง/การผสมดินหอม (ดินปลูก) การใช้แหนแดงเป็นอาหารสัตว์ การน า
แหนแดงมาผสมในดินปลูก  และผสมในวัสดุส าหรับตอนก่ิง 
 4. การขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ผักเหลียงในแปลง การขยายพันธุ์ไม้ประดับ 
 5. การเลี้ยงปลาดุกและการแปรรูปปลาดุกร้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 6. การเลี้ยงไก่โรดไทย (Rhode Thai) ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ.2492 ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ โดยกรมปศุสัตว์แนะน าให้เกษตรกรเลี้ยงไก่โรดไทย แบบปล่อยอิสระ 
หรือเลี้ยงแบบอินทรีย์ แทนการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ ซึ่งจะท าให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ได้ขุ้ยเขี่ยดิน 
อาบแดด และหาอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น หนอน แมลง จะท าให้ไก่มีความสุข ผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี  
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
 
 
 
  ปี 2556 ได้ปลูกทุเรียนเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ข้างบ้าน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ระหว่างร่องสวนทุเรียน 
จะปลูกผักสวนครัวแซม ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยหมัก น้ าหมัก และส่วนที่ 2 ระหว่างร่องทุเรียนจะปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่สม่ าเสมอ ได้สังเกตเห็นความแตกต่างของต้นทุเรียนที่ปลูก คือ ต้นทุเรียนที่ใส่ปุ๋ยหมักเจริญงอกงาม
ดีกว่าทุเรียนที่ใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งตายเกือบหมด ท าให้มีแรงบันดาลใจอยากปลูกพืชแบบอินทรีย์ 
 ปี 2558 ได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง  โดยส านักงานเกษตรอ าเภอป่าพะยอมและส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง  
ให้ความรู้เพ่ิมเติม เรื่อง การท าปุ๋ยหมัก สารไล่แมลงในแปลง จึงเริ่มหันมาปรับปรุงดินและปรับเปลี่ยนมาท าเกษตร
อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบจริงจัง โดยตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี ด าเนิน
กิจกรรมการปลูกพืชในพ้ืนที่ 4 ไร่ เริ่มแรกได้ปลูกข้าวโพดหวาน มันเทศ ถั่วลิสง บริโภคในครอบครัว  
ท าให้เห็นว่าการท าเกษตรอินทรีย์ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงมาก และผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังได้
ศึกษาความรู้จากการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ผลิต
และใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ส าหรับบ ารุงต้นพืช ก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ปลูกพืชหมุนเวียน
หลากหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุน
การผลิต ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ ให้มีทั้งรายวัน รายเดือน รายปีให้กับครอบครัว โดยใช้เวลา 2 ปี สามารถ
ปรับสภาพดินได้ดีขึ้น ปลูกพืชได้หลายชนิดมากขึ้น ระบบนิเวศน์มีความเกื้อกูลกัน และต่อมาในปี พ.ศ 2560 
ได้เข้าร่วมกลุ่มการผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่บูรณาการ หมู่ที่ 13 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่องของจังหวัดพัทลุง และสมัครขอรับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 
ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (Organic Thailand)  และปัจจุบันได้เข้าร่วมระบบการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS)  
 

แรงจูงใจในการท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ์
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 การด าเนินการให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ได้มีการการบริหารจัดการ การผลิตทาง
การเกษตรด้วยหลักธรรมชาติที่ เกื้อหนุนระบบนิเวศ ใช้วัสดุธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร และปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  พ้ืนที่การผลิตที่ขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ได้ด าเนินการผ่านระยะปรับเปลี่ยน โดยเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกท.  
นับตั้งวันที่ขอสมัครขอให้มีการรับรองมาตรฐาน โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2558-2560)  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 งดการใช้สารเคมีทุกชนิด 
 1.2 มีการวางแผนจัดการ มีแนวกันชนภายในแปลง 
 1.3 การผลิตพืชตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์ 
 1.4 มีการจัดท าบันทึกการผลิต การปลูก การดูแลรักษา รายละเอียดการใช้ปัจจัยการผลิต 
การเก็บเกี่ยว ที่ชัดเจน 
 2. ระบบนิเวศภายในฟาร์ม  มีการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพ้ืนที่สวนไม้ผล
ผสมผสาน สระเลี้ยงปลา มีการอนุรักษ์นกและกระรอก 
 3. ชนิดและพันธุ์ของพืชที่ปลูก เลือกใช้พันธุ์พืชที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม เลือกใช้
พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น โดยไม่คลุกสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 4. ให้มีความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม มีการปลูกพืชล้มลุก มีการสร้างความ
หลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดยปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือลดการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช รวมทั้ง
ปลูกพืชบ ารุงดิน เพ่ือเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถแุละความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

       
 

วิธีการด าเนินงาน 
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 4. การจัดการดิน น้ า และปุ๋ย ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 การตรวจวิเคราะห์ดิน  
 4.2 การปลูกพืชตะกูลถั่ว เป็นปุ๋ยพืชสด โดยปลูกเป็นพืชหมุนเวียน 
 4.3 ผลิตและใช้ปุ๋ยหมักท่ีผลิตจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในแปลง 
 4.4 การผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
 4.5 การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย 
 4.6 ใช้แหนแดงผสมเพ่ือผสมดินปลูกเพ่ือใช้ในการบ ารุงดิน 
 4.7 ผลิตฮอร์โมนไข่ เพ่ือใช้ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยฉีดพ่นพืชผัก 
 4.8 การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
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 5. การอนุรักษ์ดินและน้ า ด าเนินการดังนี้ 
 5.1 ไม่เผาท าลายเศษซากพืช วัชพืช ภายในแปลง 
 5.2 ปลูกหญ้าแฝกและไผ่ตามแนวล าห้วยเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 
 5.3 ใช้น้ าฝน แต่ในระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วงจะใช้น้ าจากสระน้ า สระน้ าอยู่ในพ้ืนที่สูง ไม่มี
ความเสี่ยงในการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างและโลหะหนัก 
 5.4 ปลูกป่าตามแนวคันคลอง เพื่อป้องกันดินพังทลาย 
 5.5 ใช้วิธีการตัดหญ้าในการก าจัดวัชพืช 
 6. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช  
 6.1 มีการอนุรักษ์แมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติ  
 6.2 ใช้แมลงหางหนีบในการก าจัดศัตรูพืช 
 6.3 ใช้สารขับไล่แมลง 
 7. การป้องกันการปนเปื้อน ป้องกันการปนเปื้อนทางน้ า โดยการขุดคูเป็นแนวกันชน เพ่ือป้องกัน
การปนเปื้อนสารเคมีท่ีมาจากภายนอก 
 8. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  มีการใช้ตะกร้าและภาชนะรองรับผลผลิต 
โดยไม่ให้สัมผัสกับพ้ืนดิน มีพ้ืนที่เก็บรักษาผลผลิตพืชอินทรีย์เพียงพอ มีอากาศถ่ายเท และมีการท าความสะอาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้ และมีการบ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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 9. มีการบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลการใช้ปุ๋ย การให้น้ า ราคาผลผลิต และการปฏิบัติงาน
ภายในแปลง ไว้เพ่ือตรวจสอบ และได้ทราบถึงรายรับและรายจ่าย 
 10. ชนิดพืชท่ีปลูก  ที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 10 ชนิดพืช ดังนี้ 
 10.1 กล้วยหอมทอง พ้ืนที่ 1 ไร่ จ านวน 200 ต้น  
 10.2 พริก พ้ืนที่ 0.25 ไร่  
 10.3 ถั่วฝักยาว พื้นที่ 0.25 ไร่ 
 10.4 เสาวรส  พ้ืนที่ 0.50 ไร่ 
 10.5 อ้อย พ้ืนที่ 1.00 ไร่ 
 10.6  พริกไทย พื้นที่ 0.50 ไร่ 
 10.7 ทุเรียน พื้นที่ 0.50 ไร่ 
 10.8 มังคุด พ้ืนที่ 0.50 ไร่ 
 10.9 เงาะ พ้ืนที่ 1.00 ไร่ 
 10.10 ผักกาดขาว พ้ืนที่ 0.25 ไร่ 
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 11. กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ดังนี้  
 11.1 วัว พ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 5 ตัว ลูกวัว 7 ตวั มูลวัวใช้ในการท าปุ๋ยหมัก 
 11.2 ไก่โรดไทย พ่อพันธุ์ 5 ตัว  แม่พันธุ์ 30 ตัว ส าหรับจ าหน่ายลูกไก่ไข่  และไข่เชื้อ 
 11.3 เม่นแคระ  พ่อพันธุ์ 5 ตัว  แม่พันธุ์ 15 ตัว  ลูกเม่น 10 ตัว จ าหน่ายลูกเม่นแก่ผู้ที่
ชื่นชอบการเลี้ยงเม่นแคระ 
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 12. กิจกรรมด้านประมง 
  12.1 ปลาดุกเลี้ยงในบ่อพลาสติก 2 บ่อ ๆ ละ 500 ตัว รวมจ านวน 1,000 ตัว (บ่อขนาด 
2 x 4  เมตร) ปลาดุกเมื่อโตได้ขนาดแล้ว  จะน าไปแปรรูปเป็นปลาดุกร้าซึ่งจะท าให้มีมลค่าสูงกว่าการจ าหน่าย
ปลาดุกสด 
 

    
 
 11. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 11.1 การผลิตน้ าเสาวรสพร้อมดื่ม 
 11.2 การผลลิตปลาดุกร้า 
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 1. กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์บ้านนา หมู่ที่ 13 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 2. กรมวิชาการเกษตร ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
 3. กรมพัฒนาที่ดิน ในการให้ความรู้การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
 4. ลูกสาวเป็น Young Smart Farmer มีส่วนช่วยในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และช่วยจัดการ
เรื่องการจ าหน่ายผลผลิตผ่านระบบบออนไลน์ 
 5. กรมส่งเสริมการเกษตร มีส่วนช่วยในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 1. มีความรู้ด้านการท าเกษตรอินทรีย์ 
 2. ได้รับการรับรองระบบการผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 3. ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพปลอดการปนเปื้อนสารเคมี ศัตรูพืช 
 4. เกษตรกรและผู้ซื้อ ได้บริโภคผลผลิตที่มีคุรภาพ ปลอดภัย 
 5. มีรายได้อย่างสม่ าเสมอ ลดต้นการผลิตต่ า ท าให้ครอบครัวมีความม่ันคง 
 6. ลูกสาวด าเนินกิจกรรมการเกษตรร่วมกับพ่อแม่ และมีกิจกรรมการเกษตรที่เป็นรายได้ของ
ตนเอง การเพาะและจ าหน่ายไม้ประดับ ไม่ต้องไปท างานต่างถ่ิน ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 

    
 

ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการท างาน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าเกษตรปลอดภัย 
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 1. ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 2. ส่งเสริมให้เกษตรรายอ่ืนๆ ผลิตพืชเกษตรอินทรีย์  
 3. แปรรูปผลผลิตเกษตรอ่ืน ๆ 
 
 
 
 1. มีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนการท างานและปฏิบัติตามแผน จดบันทึกสิ่งที่ปฏิบัติ 
 2. หาแบบอย่าง (บุคคลตัวอย่าง) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
 3. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ 
 4. รู้จักการบริหารเวลา 
 5. หมั่นศึกษาหาความรู้ ฝึกฝน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  
และเศรษฐกิจพอเพียงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสวน พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากิจกรรมภายในสวน   
อย่างสม่ าเสมอ 
 6. ครอบครัวให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการท ากิจกรรมทุก ๆ เรื่อง 
 7. มีเครือข่ายผู้ที่สนใจท าเกษตรปลอดภัยในชุมชนและใกล้เคียง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 ครอบครัวด าเนินกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน คอยส่งเสริมและสนับสนุน ลูกสาวเป็น Young 
Smart Farmer ของจังหวัดพัทลุง น าความรู้ด้านการเกษตรใหม่ๆ มาปรับใช้   และครอบครัวอยู่ด้วยกัน 
อย่างพร้อมหน้า 
 

เป้าหมายในการพัฒนาล าดับถัดไป 

ปัจจัยความส าเร็จ 

สิ่งดีดีที่คาดไมถ่ึง 
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 1. สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ เชน สภาวะแลง ฝนชุก 
 2. น้ าไม่เพียงพอในบางช่วง แก้ปัญหาโดยการปลูกพืชใช้น้ าน้อย เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว มันเทศ 
อ้อยคั้นน้ า เป็นต้น 
 3. ช่วงหน้าฝนไม่สามารถปลูกผักได้ แก้ปัญหาโดยการปลูกผักบนกระเบื้อง (ผักยกแคร่) 
 
 
 
 
 1. ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอป่าพะยอม  
เป็นสถานทีถ่่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรในชุมชน และบุคคลภายนอกที่มาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน 
 2. ใช้ศูนย์เรียนรู้เป็นโรงเรียนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 3. ใช้ศูนย์เรียนรู้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
เกษตรอย่างยั่งยืน 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 


